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HomeCare Innovation  zet zich in voor het welzijn van mensen met een  

functie- of mobiliteitsbeperking. Ons innovatieve assortiment bestaat uit  

diverse kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen die het dagelijks leven in- en  

om het huis vergemakkelijken. Als leverancier bedienen wij via ons netwerk  

diverse marktsegmenten, zowel in het binnen- als het buitenland. Wij leveren  

de meeste producten direct uit voorraad, hierdoor is een snelle levering  

gegarandeerd. 

HomeCare Innovation zal continue het assortiment blijven innoveren en onze 

klanten hoogwaardige producten aanbieden voor een eerlijke prijs. Dit willen 

wij bereiken door ons assortiment te blijven innoveren en onze  klanten hoog-

waardige producten aan te bieden voor een eerlijke prijs.

HomeCare Innovation  Team
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HomeCare Innovation biedt als enige in Nederland een 
drempelsysteem aan dat gemakkelijk te monteren, demon-
teren en hergebruiken is. Excellent Systems is een modulair 
drempel systeem, opgebouwd uit verschillende elementen. 
Gemiddeld kan 95 procent van de gebruikte elementen 
worden hergebruikt bij de opbouw van een volgende drem-
peloplossing.

Verschillende hellingshoeken
Door de keuze uit drie verschillende hellingshoeken [1 : 6,7] 
– [1 : 13,3] – [1 : 20] kan elke oplossing afgestemd worden 
op de eindgebruiker. Ook is het mogelijk de drempeloplos-
sing zijwaarts schuin af te laten lopen, zodat de gebruiker 
een relatief eenvoudige draai kan maken. Door de massieve
opbouw is Excellent Systems bestand tegen zeer zware 
belasting. Het systeem is hierdoor ook geluiddempend.

Markeringsmateriaal
Eventueel is er geelgekleurd materiaal leverbaar om de  
aanloopstrook te markeren. Zo ontstaat een veilige drempel- 
oplossing voor mensen met beperkt zicht.

3	 Complete opvulling, hierdoor blijft de gehele lengte 
 en breedte bruikbaar voor voorbijgangers
3	 Geluiddempend
3	 Niet diefstalgevoelig
3	 Herbruikbaar (kosten = investering)
3	 Leverbaar met dilatatie systeem

Het oppervlak van Excellent Systems heeft speciale uitspa-
ringen voor de afvoer van regenwater. Kunststof absorbeert 
immers geen regenwater.

Grotere drempeloplossingen
In combinatie met het lage soortelijke gewicht is Excellent 
Systems de perfecte oplossing om grotere drempeloplos-
singen op balkons en galerijen op te bouwen. Bijvoorbeeld: 
een drempeloplossing met een oppervlakte van één vierkan-
te meter en een hoogte van 16,2 centimeter weegt slecht 25 
kilo!

Maximaal droog en slipvast
Regenafvoersystemen op galerijen blijven intact; Excellent 
Systems kan hier probleemloos overheen worden gemon-
teerd. Ook kan het drempelsysteem eenvoudig om een 
bestaande afvoerpijp worden geïnstalleerd. Door de goede 
afvoer van regenwater blijft het oppervlak droog en slipvast!

Balustradeverhoging
HomeCare Innovation biedt ook oplossingen voor het 
verhogen van bestaande balustrades. HomeCare Innovation 
balustradeverhogingen zijn vervaardigd uit geanodiseerd 
aluminium en roesten dus niet. Voor bevestiging van de rails 
op de bestaande balustrade zijn drie verschillende voetjes 
leverbaar, waarmee de balustradeverhoging ook eventueel 
vastgeklemd kan worden. Boren is dus niet nodig! De balus-
tradeverhoging is in verschillende RAL-kleuren te leveren.

Modulair drempelsysteem
Met het Excellent Systems drempelsysteem kan iedere drempel  
eenvoudig worden aangepast voor mindervalide personen

Complete galerij- en balkonverhogingen
Met Excellent Systems kunnen ook balkons en galerijen worden aangepast

Permanente drempelhulpen Permanente drempelhulpen

Voordelen Excellent Systems
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Anti Slip
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3	 Breedtemaat aanpasbaar met zaag
3	 Voorzien van geribbeld, anti-slip oppervlak
3	 Levering exclusief schroeven en pluggen

3	 Met plakstrip voor eenvoudige montage op ondergrond
3	 Breedtemaat aanpasbaar met zaag of stanleymes
3	 Voorzien van geribbeld, anti-slip oppervlak
3	 Donkergrijze kleur
3	 Vervaardigd van rubber (type TPE)

Geproduceerd van 100% gerecycled rubber materiaal. Deze 
drempelhulpen zijn van zeer hoge kwaliteit, sterk, duurzaam 
en antislip. Ontworpen om elke drempel of stoeprand te 
kunnen trotseren. Zeer geschikt voor buiten.

Art.nr. Omschrijving Afmeting Kleur

308125 Drempelvervanger  3 x 125 x 1000 mm  zilver alum.
308150 Drempelvervanger  3 x 150 x 1000 mm  zilver alum.
308175 Drempelvervanger  3 x 175 x 1000 mm  zilver alum.
EK-80-1000 Covering Plate  3 x 80 x 1000 mm Oak-colored 
EK-95-1000 Covering Plate  3 x 95 x 1000 mm Oak-colored
EK-110-1000 Covering Plate  3 x 110 x 1000 mm Oak-colored
EK-125-1000 Covering Plate  3 x 125 x 1000 mm Oak-colored
EK-140-1000 Covering Plate  3 x 140 x 1000mm Oak-colored
EK-170-1000 Covering Plate  3 x 170 x 1000 mm Oak-colored

Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte

CGR04 Gummy Ramp 4 mm 100 cm
CGR06 Gummy Ramp 6 mm 100 cm
CGR08 Gummy Ramp 8 mm 100 cm
CGR10 Gummy Ramp 10 mm 100 cm
CGR12 Gummy Ramp 12 mm 100 cm
CGR16 Gummy Ramp 16 mm 100 cm
CGR20 Gummy Ramp 20 mm 100 cm 
CGR24 Gummy Ramp 24 mm 100 cm
CGR28 Gummy Ramp 28 mm 90 cm
CGR32 Gummy Ramp 32 mm 90 cm
CGR36 Gummy Ramp 36 mm 90 cm
CGR40 Gummy Ramp 40 mm 90 cm
CGR44 Gummy Ramp 44 mm 90 cm
CGR48 Gummy Ramp 48 mm 90 cm

Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Diepte

HTRP1RT  Rubber schuin  2,5 cm    110,5 cm 21 cm   
HTRP15RT  Rubber schuin 3,8 cm 110,5 cm 32 cm    
HTRP2RT  Rubber schuin 5 cm 110,5 cm 41 cm
HTRP25RT  Rubber schuin 6,5 cm 110,5 cm 42 cm
HTRP3RT  Rubber schuin  7,5 cm  90 cm 46 cm
HTRP35RT  Rubber schuin 9 cm 90 cm 53,5 cm
HTRP4RT  Rubber schuin  10 cm 90 cm 53,5 cm

Covering Plates
Aluminium drempelvervangers voor gebruik binnenshuis, 
dient als afdekking van bestaande stof- en tussendorpel

Gummy Ramps
Drempelsysteem Gummy Ramps zijn de oplossing voor 
het aanpassen van kleinere drempels binnenshuis

Rubber schuin
Budget

Drempelhulpen Drempelhulpen

Nieuw

Schuifpui
Drempelhulpen

Deze aluminium drempelhulp is ideaal voor hogere drem-
pels tot maar liefst 10 cm! U plaatst de drempelbrug simpel-
weg op zijn plaats over de drempel heen en de drempelhulp 
is direct klaar voor gebruik. Zeer geschikt voor het overbrug-
gen van hoge drempels met een rolstoel.

3	 1 jaar garantie
3	 Direct klaar voor gebruik
3	 Zeer geschikt voor het overbrugen van deurkozijnen

Art.nr. Lengte Hoogte Breedte Capaciteit   
TRP-BR10 96 cm 10 cm    70 cm 250 kg 
DI2080 125 cm 5/10 cm    75 cm 300 kg
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Het voordeel van Stepless Lite ten opzichte van de alumini-
um oprijplaten is het verschil in gewicht. De Stepless Lite is 
vervaardigd uit lichtgewicht koolstofvezel en is daardoor ge-
makkelijker hanteerbaar. De Stepless Lite is tevens voorzien 
van anti-slip oppervlak.

Als accessoire is een tas leverbaar die achterop de rolstoel 
kan worden gefixeerd, waarin de 70 en 85 cm versie in kan 
worden meegenomen.

Deze opvouwbare oprijplaten zijn solide, duurzaam en zijn 
voorzien van een anti-slip oppervlak en kan zowel in de 
lengte als in de breedte opgevouwen worden. Geschikt voor 
handmatige en elektrische rolstoelen of scootmobielen.

Lichtgewicht
Oprijplaat

Dubbel opvouwbaar
Oprijplaat

Art.nr. Omschrijving Lengte Gewicht Belasting

GM30100-070  Oprijplaat 70 cm 3,5 kg 300 kg
GM30100-085  Oprijplaat 85 cm 4 kg 300 kg
GM30100-125  Oprijplaat 125 cm 6 kg 300 kg
GM30100-165  Oprijplaat 165 cm 7,5 kg 300 kg
GM30100-205 Oprijplaat 205 cm 9,5 kg 300 kg

OPRIJPLAAT DUBBEL OPVOUWBAAR

Art.nr. Lengte Breedte Gewicht

HTRP506-4 122 cm 73 cm 11,4 kg
HTRP506-5 152 cm 73 cm 13 Kg
HTRP506-6  183 cm 73 cm 15,6 Kg
HTRP506-8 244 cm 73 cm 21 Kg
HTRP506-10S 304 cm 73 cm 26 Kg

Deze handige opvouwbare oprijplaat is geschikt voor zeer 
veel doeleinden. Met de extra brede uitvoering rijdt u uw 
scootmobiel of rolstoel gemakkelijk over elke stoeprand 
of drempel. Dankzij het kleine gewicht en het opvouwbare 
ontwerp van de oprijplaat  is hij gemakkelijk hanteerbaar en 
eenvoudig mee te nemen. Opstaande randen aan weerszij-
den om te voorkomen dat u per ongeluk naast de oprijplaat 
terechtkomt. De ramps zijn vervaardigd uit aluminium met 
een wrijvingbestendig rijvlak.

QUICKRAMPS

Art.nr. Binnen/buiten Hoogte Breedte Diepte

HC004C          binnen  4 mm 1000 mm 50 mm
HC004C(1)     buiten  4 mm 1000 mm 50 mm
HC006C          binnen 6 mm 1000 mm 50 mm
HC006C(1)     buiten 6 mm 1000 mm 50 mm
HC008C binnen 8 mm 1000 mm 75 mm
HC008C(1) buiten 8 mm 1000 mm 75 mm
HC010C binnen 10 mm 1000 mm 100 mm
HC010C(1) buiten 10 mm 1000 mm 100 mm
HC012C binnen 12 mm 1000 mm 125 mm
HC012C(1) buiten 12 mm 1000 mm 125 mm
HC014C  binnen 14 mm 1000 mm 125 mm
HC014C(1) buiten 14 mm 1000 mm 125 mm
HC016C binnen 16 mm 1000 mm 150 mm
HC016C(1)  buiten 16 mm 1000 mm 150 mm
HC020C  binnen 20 mm 1000 mm 150 mm
HC020C(1)  buiten 20 mm 1000 mm 150 mm
HC024C  binnen 24 mm 1000 mm 150 mm
HC024C(1)  buiten 24 mm 1000 mm 150 mm

Drempelhulp 
Quickramps Polyethyleen 

Opvouwbaar
Oprijplaat

OPRIJPLAAT OPVOUWBAAR

Art.nr. Lengte  Breedte Gewicht

HTRP607-2 61 cm      71,5 cm    5,4 Kg
HTRP607-3 92 cm 71,5 cm     8 Kg
HTRP607-4 122 cm 71,5 cm      10,4 Kg
HTRP607-5 152 cm 71,5 cm     13,2 Kg
HTRP607-6  183 cm 71,5 cm      15,8 Kg
HTRP607-7 213 cm 71,5 cm       18,4 Kg
HTRP607-8 244 cm 71,5 cm       21 Kg

De brandvertragende drempelhulp 
ofwel de Quickramps zijn zeer geschikt 
voor het overbruggen van kleine drempels. De brandweren-
de modulaire drempelhulpen zijn binnen enkele minuten 
te plaatsen tegen de te overbruggen drempel aan en weer 
eenvoudig weg te halen. De drempels kunnen zowel binnen 
als buiten geplaatst worden en zijn in verschillende hoogtes 
leverbaar, afhankelijk uw situatie en de hoogte van 
uw drempel.
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Rubber recht
Budget

Careslope
Lichtgewicht oprijplaat

Scootmobiel
Oprijplaat

Extra breed
Opvouwbare oprijplaat

Art.nr.  Hoogte Breedte Lengte

TRP-RM20  2 cm    100 cm 16 cm   
TRP-RM30  3 cm 100 cm 30 cm    
TRP-RM40   4 cm 100 cm 40 cm
TRP-RM50   5 cm 100 cm 50 cm
TRP-RM60   6 cm  100 cm 60 cm
TRP-RM70   7 cm 100 cm 70 cm

Art.nr.  Lengte Breedte Capaciteit

TRP607-X2  61 cm    83,5 cm 300 kg   
TRP607-X3  92 cm 83,5 cm 300 kg   
TRP607-X4  112 cm 83,5 cm 300 kg
TRP607-X5   152 cm 83,5 cm 300 kg
TRP607-X6   183 cm  83,5 cm 300 kg

Art.nr.  Lengte Breedte Capaciteit

CS - 65  6,5 cm    7 cm 300 kg  
CS - 100  10 cm 7 cm 300 kg    
CS - 120   12 cm 7 cm 300 kg
CS - 150  15 cm 7 cm 300 kg
CS - 175   17,5 cm  7 cm 300 kg
CS - 200  20 cm 7 cm 300 kg
CS - 240  24 cm 7 cm 300 kg
CS - 285  28,5 cm 7 cm 300 kg

Art.nr. Omschrijving Lengte Breedte Capaciteit

HC-777 Standaard 22 cm    21,8 mm 300 kg  
TRP-777KIT         3-wiel 22,2 cm 21,8 mm 300 kg    

Deze handige rubberen drempelhulpen zijn gemaakt van 
100% gerecycled rubber en hebben een gewichtscapaci-
teit van maar liefst 500 kg. Deze drempelhulp van rubber 
is ideaal voor het overbruggen van kleinere drempels met 
bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel. Beschikbaar 
in verschillende hoogtes en indien nodig zijn de drempelhul-
pen eenvoudig met bijvoorbeeld een stanleymes op maat te 
maken.

De CareSlope lichtgewicht wegen slechts enkele kilo’s 
dankzij het gebruikte glasvezel en aluminium materiaal. 
De oprijplaten wegen tussen de 3-15 kilo afhankelijk van 
de lengte van de oprijplaat. De oprijplaat is binnen enkele 
seconden klaar voor gebruik en er is geen installatie vereist. 
Daarnaast is de oprijplaat eenvoudig opvouwbaar en is hij 
aan beide zijden voorzien van handvatten waardoor u de 
oprijplaat makkelijk met u mee kunt nemen.

1 paar aluminium lichtgewicht oprijplaten met antislip 
oppervlakte voor extra grip. Deze opklapbare oprijplaten zijn 
ideaal voor het inladen van elektrische scootmobielen en 
elektrische rolstoelen in een auto of bus, ook geschikt voor 
het inladen van grasmaaiers.

Dankzij de totale binnenbreedte van 83,5 cm zijn deze licht-
gewicht en extra brede oprijplaten ideaal voor de bredere 
rolstoelen en scootmobielen maar bieden de rolstoelge-
bruikers ook meer bewegingsvrijheid op de oprijplaat. De 
oprijplaat is eenvoudig in breedte opvouwbaar, is uitgerust 
met een handvat aan de zijkant en kan wanneer opgevou-
wen secuur vastgemaakt worden om te verzekeren dat 
de oprijplaat niet ongewild weer openvouwt. Dit maakt de 
oprijplaat makkelijk om mee te nemen.

3	 Snel op te vouwen
3	 Geen installatie vereist
3	 Gemaakt van lichtgewicht aluminium
3	 Voorzien van handvatten
3	 Veiligheids randen aan de zijkanten
3	 Opvallende kleuren aan de zijkanten

Om grotere hoogteverschillen te overbruggen, bieden mo-
dulaire hellingbanen uitkomst. Met de elementen kan voor 
vrijwel iedere situatie een passende hellingbaan worden ge-
realiseerd in combinatie met een veilige leuning. We advise-
ren u graag. Het aluminium platen systeem is lichtgewicht 
en toch zeer duurzaam. Het systeem biedt altijd uitkomst, 
de prijs varieerd op basis van uw situatie.

Aluminium hellingbaan
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Oprijgoten inschuifbaar

OPRIJPLAAT PREMIUM OPVOUWBAAR 

Art.nr. Lengte Breedte Gewicht

HTRP-XL6 61 cm 81 cm 6 Kg
HTRP-XL9 92 cm 81 cm 9 Kg
HTRP-XL12 122 cm 81 cm 13 Kg
HTRP-XL15 152 cm 81 cm 16 Kg
HTRP-XL18 183 cm 81 cm 19 Kg
HTRP-XL21 213 cm 81 cm 22 Kg
HTRP-XL24 244 cm 81 cm 25 Kg

OPRIJGOOT INSCHUIFBAAR 

Art.nr. Lengte Breedte Gewicht

HTRP107-4 120 cm 19 cm 4 kg p.stuk
HTRP107-6 180 cm 19 cm 6 kg p.stuk
HTRP107-7 210 cm 19 cm 7 kg p.stuk
HTRP107-8 240 cm 19 cm 8 kg p.stuk
HTRP107-10 300 cm 19 cm 10 kg p.stuk
HTRP107-12 365 cm 19 cm 11,5 Kg p.stuk

Premium Opvouw
Oprijplaat

De oprijplaat is het best te gebruiken als die permanent 
vast ligt. Op de oprijplaat zit een antislip laag zodat hij meer 
comfort en veiligheid biedt voor de gebruiker en verzorger. 
De oprijplaat is goed te gebruiken  voor rolstoelen, scootmo-
biels en elektrische rolstoelen.

Art.nr. Omschrijving                             Maat

GM30030.100 Wide Plain Ramp 100 cm 88 cm 9,7 Kg
GM30030.125 Wide Plain Ramp 125 cm 88 cm 12,1 Kg
GM30030.150 Wide Plain Ramp 150 cm 88 cm 14,4 Kg
GM30030.200 Wide Plain Ramp 200 cm 88 cm 19,1 Kg
GM30030.300 Wide Plain Ramp 300 cm 88 cm 28,6 Kg
GM30040.150 Wide Folding Ramp 150cm 88 cm 17,5 Kg
GM30040.200 Wide Folding Ramp 200cm 88 cm 22,2 kg
GM30040.250 Wide Folding Ramp 250cm 88 cm 26,9 Kg
GM30040.300  Wide Folding Ramp 300cm 88 cm 31,7 Kg

Extra breed
Oprijplaat

Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Lengte

ES12502-2 Tegel 1,8 cm 25 cm 25 cm
ES12510-2 Halve tegel 1,8 cm 25 cm 25 cm
ES12505-2 Ramp grijs 0 tot 1,8 cm 25 cm 13,7 cm
ES12535-2 Ramp I grijs  0 tot 1,8 cm 25 cm 13,7 cm
ES12545-2 Ramp II grijs 0 tot 2 cm 25 cm 25 cm
ES12507-2 Hoek I grijs 0 tot 1,8 cm 25 cm 12,5 cm
 
ES12999-7 Invul tegel  1,8 cm 25 cm 25 cm
ES15000 Six-pack  5,4 cm 25 cm 50 cm
ES52999 Six-pack invul  5,4 cm 25 cm 50 cm
ES17101 K-Tube 1   100 cm
ES17102 K-Tube 2   200 cm

Excellent Systems
Onderdelen

Met het materieel op deze pagina kunt u dus zelf uw 
drempelhulp maken. Voor bijzondere situaties waarbij een 
standaard drempelhulp simpelweg niet voldoet kunt u met 
het materieel in deze categorie uw drempelhulp zelf maken 
en samenstellen. Ideaal voor wanneer u bekend bent met dit 
drempelsysteem. Deze elementen worden gebruikt voor het 
in elkaar zetten van een modulaire drempelhulp. Wanneer 
u een modulaire drempelhulp besteld zetten wij deze op 
locatie al voor u in elkaar.

Hele tegel grijs

Halve tegel grijs Slip-stop ramp grijs

Slip-stop ramp II grijs

Slip-stop ramp I grijs

Ramp II grijs

Six-pack grijs Adjustment key grijs

T-lock grijs R-lock grijs

K-lock 2 zwart

K-lock 1 zwart

K-stop

K-tube

Six-pack zwartInvultegel zwart

Ramp I grijs

Slip-stop tegels grijs
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Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Diepte

SHKIT018 Set 1 Binnen 1,8 tot 2 cm 75 cm 13,5 cm
SHKIT018L Set 1 Binnen 1,8 tot 2 cm 100 cm 13,5 cm
SHKIT018XL Set 1 Binnen 1,8 tot 2 cm 125 cm 13,5 cm
SHKIT018S Set 1 Buiten 1,8 tot 2 cm 75 cm 13,5 cm
SHKIT018LS Set 1 Buiten 1,8 tot 2 cm 100 cm 13,5 cm
SHKIT018XLS Set 1 Buiten 1,8 tot 2 cm 125 cm 13,5 cm
 
SHKIT034 Set 1 binnen 1,8 tot 3,4 cm 75 cm
SHKIT034L Set 1 binnen  1,8 tot 3,4 cm 100 cm 
SHKIT034XL Set 1 binnen  1,8 tot 3,4 cm 125 cm
SHKIT034S Set 1 buiten  1,8 tot 3,4 cm 75 cm
SHKIT034LS Set 1 buiten  1,8 tot 3,4 cm 100 cm
SHKIT034XLS Set 1 buiten  1,8 tot 3,4 cm 125 cm

Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Diepte

SHKIT036 Set 2 Binnen 3,8 tot 5,4 cm 75 cm 24,5 cm
SHKIT036M Set 2 Binnen 3,8 tot 5,4 cm 87,5 cm 24,5 cm
SHKIT036L Set 2 Binnen 3,8 tot 5,4 cm 100 cm 24,5 cm
SHKIT036X Set 2 Binnen 3,8 tot 5,4 cm 112,5 cm 24,5 cm
SHKIT036XL Set 2 Binnen  3,8 tot 5,4 cm  125 cm 24,5 cm 
SHKIT036S Set 2 Buiten  3,8 tot 5,4 cm  75 cm  24,5 cm
SHKIT036MS Set 2 Buiten  3,8 tot 5,4 cm  87,5 cm  24,5 cm
SHKIT036LS Set 2 Buiten 3,8 tot 5,4 cm  100 cm  24,5 cm
SHKIT036XS Set 2 Buiten 3,8 tot 5,4 cm 112,5 cm  24,5 cm
SHKIT036XLS Set 2 Buiten  3,8 tot 5,4 cm  125 cm  24,5 cm

SHKIT054 Set 3 Binnen  5,6 tot 7,2 cm  75 cm  37 cm
SHKIT054M Set 3 Binnen 5,6 tot 7,2 cm 87,5 cm 37 cm
SHKIT054L Set 3 Binnen 5,6 tot 7,2 cm  100 cm  37 cm
SHKIT054X Set 3 Binnen  5,6 tot 7,2 cm 112,5 cm  37 cm
SHKIT054XL Set 3 Binnen  5,6 tot 7,2 cm  125 cm  37 cm

SHKIT054S Set 3 Buiten  5,6 tot 7,2 cm  75 cm  37 cm
SHKIT054MS Set 3 Buiten  5,6 tot 7,2 cm  87,5 cm  37 cm
SHKIT054LS Set 3 Buiten  5,6 tot 7,2 cm  100 cm  37 cm
SHKIT054XS Set 3 Buiten  5,6 tot 7,2 cm 112,5 cm  37 cm
SHKIT054XLS Set 3 Buiten  5,6 tot 7,2 cm  125 cm  37 cm

SHKIT072 Set 4 Binnen  7,4 tot 9 cm 75 cm  50 cm
SHKIT072M Set 4 Binnen  7,4 tot 9 cm  87,5 cm  50 cm
SHKIT072L Set 4 Binnen  7,4 tot 9 cm  100 cm  50 cm
SHKIT072X Set 4 Binnen  7,4 tot 9 cm  112,5 cm  50 cm
SHKIT072XL Set 4 Binnen  7,4 tot 9 cm  125 cm 50 cm
SHKIT072S Set 4 Buiten  7,4 tot 9 cm  75 cm 50 cm
SHKIT072MS Set 4 Buiten  7,4 tot 9 cm  87,5 cm  50 cm
SHKIT072LS Set 4 Buiten  7,4 tot 9 cm  100 cm  50 cm
SHKIT072XS Set 4 Buiten  7,4 tot 9 cm  112,5 cm  50 cm
SHKIT072XLS Set 4 Buiten  7,4 tot 9 cm  125 cm  50 cm
Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Diepte

SHKIT090 Set 5 Binnen 9,2 tot 10,8 cm  75 cm  62,5 cm
SHKIT090M Set 5 Binnen  9,2 tot 10,8 cm  87,5 cm  62,5 cm
SHKIT090L Set 5 Binnen  9,2 tot 10,8 cm  100 cm  62,5 cm
SHKIT090X Set 5 Binnen  9,2 tot 10,8 cm  112,5 cm  62,5 cm
SHKIT090XL Set 5 Binnen  9,2 tot 10,8 cm 125 cm 62,5 cm
SHKIT090S Set 5 Buiten  9,2 tot 10,8 cm  75 cm 62,5 cm
SHKIT090MS Set 5 Buiten 9,2 tot 10,8 cm  87,5 cm  62,5 cm
SHKIT090LS Set 5 Buiten  9,2 tot 10,8 cm  100 cm  62,5 cm
SHKIT090XS Set 5 Buiten  9,2 tot 10,8 cm  112,5 cm  62,5 cm
SHKIT090XLS Set 5 Buiten  9,2 tot 10,8 cm  125 cm   62,5 cm
  
SHKIT108 Set 6 Binnen  11 tot 12,6 cm  75 cm  75 cm
SHKIT108M Set 6 Binnen  11 tot 12,6 cm  87,5 cm  75 cm 
SHKIT108L Set 6 Binnen  11 tot 12,6 cm  100 cm  75 cm
SHKIT108X Set 6 Binnen  11 tot 12,6 cm  112,5 cm  75 cm
SHKIT108S Set 6 Buiten  11 tot 12,6 cm  75 cm  75 cm

Drempelhulpsysteem
Onderdelen

De HomeCare Innovation drempeloplossingen zijn deels 
voorgemonteerde drempeloplossingen voor binnens- en 
buitenshuis. Met dit systeem kunnen hogere drempels 
worden aangepast t.o.v. Gummy Ramps. De breedtemaat is 
op maat te bestellen van 75 cm tot 125 cm.

3	 Altijd passend te monteren
3	 Geluiddempend door massieve opbouw
3	 Anti-slip oppervlak
3	 Optimale waterafvoer
3	 Eenvoudige montage
3	 Inclusief materiaal voor bevestiging op de ondergrond

Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Diepte

SHKIT018 Set 1 Binnen 1,8 tot 2 cm 75 cm 13,5 cm
SHKIT018L Set 1 Binnen 1,8 tot 2 cm 100 cm 13,5 cm
SHKIT018XL Set 1 Binnen 1,8 tot 2 cm 125 cm 13,5 cm
SHKIT018S Set 1 Buiten 1,8 tot 2 cm 75 cm 13,5 cm
SHKIT018LS Set 1 Buiten 1,8 tot 2 cm 100 cm 13,5 cm
SHKIT018XLS Set 1 Buiten 1,8 tot 2 cm 125 cm 13,5 cm
 
SHKIT034 Set 1 binnen 1,8 tot 3,4 cm 75 cm
SHKIT034L Set 1 binnen  1,8 tot 3,4 cm 100 cm 
SHKIT034XL Set 1 binnen  1,8 tot 3,4 cm 125 cm
SHKIT034S Set 1 buiten  1,8 tot 3,4 cm 75 cm
SHKIT034LS Set 1 buiten  1,8 tot 3,4 cm 100 cm
SHKIT034XLS Set 1 buiten  1,8 tot 3,4 cm 125 cm

Vervolg op de volgende pagina >>

Drempelhulpsysteem
Onderdelen

Art.nr.  Hoogte Breedte Diepte

ESKIT1  1 tot 4 cm 75 cm 25 cm
KITN1  1,8 tot 5,5 cm 75 cm 25 cm
ESKIT2  4 tot 7,5 cm 75 cm 50 cm
KITN2  3,6 tot 9,1 cm 75 cm 50 cm
ESKIT3  7,5 tot 11 cm 75 cm 75 cm
KITN3  7,2 tot 12,7 cm 75 cm 75 cm
ESKIT4  11 tot 15 cm 75 cm 100 cm
KITN4  10,8 tot 16,3 cm 75 cm 100 cm
KITN5  14,4 tot 19,9 cm 75 cm 125 cm

Kit-Systemen
Onderdelen

De KIT -systemen zijn deels kant-en-klare oplossingen voor 
in en om het huis. Dit systeem is de ideale oplossing voor 
het overbruggen van lage tot middelhoge obstakels zowel 
in als rondom het huis. Enkel verkrijgbaar in het lichtgrijs. 
Dit kit-systeem is ontworpen voor toepassing in binnen en 
buitensituaties, uitgevoerd met het Slip-Stop element voor 
maximale slipvastheid.

3	 Geluidsarm
3	 Watervoer optimaal
3	 Robust
3	 Brandveilig tot +300 graden
3	 Eenvoudig te installeren
3	 100% Gifvrij & PVC-vrij
3	 Ideaal voor lage drempels en obstakels van 1 tot 15 cm
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De Relaxa badlift is een gemotoriseerde badlift ontworpen 
voor personen die moeite hebben met het in en uit bad 
gaan. Met de Relaxa Lift wordt baden weer veilig en eenvou-
dig. Middels twee knoppen kan de badende persoon zich in 
en uit het bad laten tillen wanneer deze heeft plaatsgeno-
men op de versterkte Polypropylene zitband Inclusief gratis 
afstandsbediening en thermometer.

3	 Zakt tot op de bodem
3	 Met veilige draagriem
3	 Gratis afstandsbediening en thermometer
3	 Bad is eenvoudig vrij te maken
3	 Werkt op een accu
3	 Douchekap is alleen nodig als u gaat douchen

Badlift voor kinderen. Biedt veel ondersteuning aan het
 lichaam. Het frame van de badlift staat met zuignappen 
vast op de badbodem. De rugleuning is handmatig 
verstelbaar in verschillende standen, ook naar ligpositie. 
Eventueel is de badlift uit te breiden met accessoires, zoals 
een abductieklos en een hoefijzervormig hoofdkussen

Relaxa
Badlift

Surfer Bather
Kinderbadlift

Badliften

Art.nr. Omschrijving                             Belastbaar tot

A60009 Relaxa badlift 127 kg

Art.nr. Omschrijving Belastbaar tot Zithoogte

HS0140 Surfer Bather 
 (excl. accessoires) 50 kg 43 cm

Badliften

Molly bather
Badlift

Peterman
Badlift

De Molly Bather is een badlift die aan al uw eisen voldoet. 
Hij is zeer handig in gebruik en zorgt ervoor dat u weer zelf-
standig een bad kunt nemen. U neemt op het zitvlak plaats 
en u zakt recht naar beneden.

3	 Oplaadbaar batterij pakket
3	 Waterbestendig
3	 Zachtaardig bediening
3	 Heeft een eigen zitting voor het drogen en voor het 
 verlaten van het bad
3	 Ontworpen met de hulp van erkende therapeuten

De Petermann Badlift past in bijna elke badkuip.
De rugleuning is kantelbaar zodat de gebruiker rechtop kan 
blijven zitten, zowel als relax achteruit liggen.
De Petermann badlift staat zeer stabiel, heeft een roest-vrij 
frame en kan in één stuk, compact opgevouwen worden.

3	 Rugleuning is vast te zetten
3	 Rugleuning beweegt indien gewenst mee
3		Gemaakt van roest-vrij staal

Art.nr. Hoogte Breedte Diepte Capaciteit

A60009M 50 cm 46 cm    22 cm 140 kg     

Art.nr. Hoogte Breedte Diepte Capaciteit

PM6248118-6 7-48 cm 55 cm    39 cm 170 kg  
PM6258122 7-58 cm 58 cm    39 cm 140 kg   
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De Windermere is een compact instapbad, ontworpen voor 
kleine(re) badkamers. De deur kan naar buiten toe, zowel 
links als rechts, worden geopend voor extra fl exibiliteit. 
Het bad heeft een strak, hygiënisch en modern design.

3	 Compact ontwerp voor kleine(re) badkamers
3	 Naar buiten draaiende deur
3	 Extern sluitingsmechanisme
3	 Linker- of rechterhand mogelijkheid
3	 Air-spa (bubbels) optie.

Dit moderne instapbad is speciaal ontworpen voor mensen 
die graag het baderen willen combineren met het nemen 
van een douchebeurt. Door de ruimtes die dit bad biedt 
geeft het een extra gevoel van comfort wat zich uitdrukt in 
het ontwerp van het bad. Optioneel is de lift die zorgt ervoor 
dat u zich makkelijker omhoog of omlaag kunt bewegen. 
Het bad is in meerdere verschillende uitvoeringen beschik-
baar, zo kunt u kiezen uit een inloopbed met of zonder 
douchescherm en kunt u een liftsysteem laten installeren.

3	 Modern en stijlvol ontwerp
3	 P-Vormige kuip biedt maximale ruimte om te douchen
3	 Lage instap voor een eenvoudige toegang
3	 Optionele glazen douchescherm op volledige hoogte
3	 Lekvrije deur met levenslange afdichtingsgarantie

Windermere
Instapbad

Louisiana
Instapbad

Art.nr. Omschrijving Breedte  Lengte  Hoogte Capaciteit

A80020 Windermere 66 cm 95 cm 95 cm 184 liter

Art.nr.  Breedte  Lengte  Hoogte Capaciteit

HCA9002   100 cm 150 cm 56,5 cm 290 liter
HCA9002  (15)  100 cm 170 cm 56,5 cm 328 liter

Art.nr. Omschrijving Breedte  Lengte  Hoogte Kleur

A80010 deur links of rechts 66 cm 120 cm 90 cm wit

Art.nr. Badlengte  Liftcapaciteit  Watercapaciteit

Gent1500  150 cm 150 kg 230 liter
Gent1700 170 cm 150 kg 230 liter

Vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester (GVP), 
zuur- en loogbestendig. Het bad kan vrijstaand worden 
geplaatst, zonder vloer- of wandbevestiging.

3	 Binnenruimte met comfortabele zitting
3	 Lage instaphoogte
3	 Brede deur met hendel zonder lichamelijke inspanning 
 te sluiten
3	 Slipvaste bodem voorkomt valpartijen of ongelukken

De Gentona is een van de diepste instapbaden in zijn soort 
en biedt de gebruiker een volledig automatische en veilige 
toegang tot het bad.

3	 Eenvoudige toegang tot het bad dankzij de ingebouwde 
stoel- en beenlift

3	 De stoel beweegt automatisch in en uit het bad
3	 Aangedreven door een batterij (back-up batterij 
 standaard meegeleverd)

Elegance
Instapbad

Gentona
Instapbad met stoellift
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Het Easy Riser instapbad is een stijlvol met een standaard 
lange voetafdruk, hierdoor is het bad in de meeste badka-
mers inzetbaar. Daarnaast is de Easy Riser ergonomisch 
ontworpen, beschikt hij over een gemotoriseerde zitting in 
het bad en een mooi glazen paneel. Tijdens het ontwikkelen 
van het instapbad is er veel nagedacht over comfort en 
veiligheid. De ergonomische rugleuning beweegt tegelijk 
met met de zitting waardoor u nu op een geleidelijke manier 
in een comfortabele positie de zitting langzaam naar de 
bodem van het bad kan laten zakken.

3	 Modern en stijlvol ontwerp
3	 Lage instapdrempel
3	 Gemotoriseerde zitting met rugleuning
3	 Brede glazen deur
3	 Inclusief afstandsbediening

Het Gemini hoog laag bad is langer, breder en dieper met 
een geïntegreerd platform om het baden eenvoudig en veilig 
te maken, voor zowel de bader als voor de verzorger. Het 
Gemini hoog laag bad is een ideale oplossing voor grotere 
kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast is de Gemini 
een uniek en indrukwekkend bad in zijn soort, dit dankzij het 
unieke liftsysteem van het bad.

3	 Extra lang, ruimtelijk bad voor volwassenen en grote 
kinderen

3	 Uniek hoog laag liftsysteem waardoor verplegers op 
aangename hoogte kunnen werken

3	 Aanpasbare badruimte doormiddel van beweegbare voet- 
en rug verdelers

3	 Eenvoudige installatie
3	 Extra veiligheid gedurende de liftbeweging
3	 BioCote technologie tegen superbacteriën

Easy Riser
Instapbad

Gemini
Verpleegbad

Art.nr.  Breedte  Lengte  Hoogte Capaciteit

ER-IB01   75 cm 170 cm 59 cm 285 liter Art.nr.     Breedte   Lengte                  Hoogte  Capaciteit

G2000   80 cm 200 cm 67,4 t/m 139,6 cm 165 kg
G1700   75 cm 170 cm 67 t/m 123 cm 150 kg

Geschikt voor zelfstandige bediening of eventuele bediening
door een hulpverlener. Er zijn drie verschillende types 
Splash zwembadliften leverbaar, welke kunnen worden afge-
stemd op het niveau van de vloer ten opzichte van het water 
en badrand. Levering inclusief armleuningen, voetensteun, 
veiligheidsriem en acculader.

3	 Eenvoudige bediening door elektrische aandrijving 
 van zijwaartse en verticale beweging
3	 Volgeladen accu tot ca. 30 keer bruikbaar

Zwembadlift Splash is semi-portable en ruimtebesparend.
Geschikt voor zelfstandige bediening of eventuele bediening 
door een hulpverlener. Er zijn maar liefst 5 verschillende 
types Splash zwembadliften leverbaar, voor een goede 
afstemming op de situatie.

3	 Eenvoudige bediening door elektrische aandrijving
3	 Liftcapaciteit tot max. 180 kg
3	 Ruimtebesparend op te stellen
3	 Eenvoudig te vervoeren middels Caddy

Mogelijke accessoires:
3	 Montageset t.b.v. stretcher
3	 All-weather cover t.b.v. Splash
3	 Extra verankering t.b.v. Splash
3	 Mariner
3	 Extra accu
3	 Acculader

3	 Accu-cover
3	 Stabiliteitsvest
3	 Extra veiligheidsriem
3	 Elektriciteitssnoer
3	 Afstandbediening

Mogelijke accessoires:
3	 Montageset t.b.v. stretcher
3	 Sling t.b.v. Splash Mariner
3	 Extra accu
3	 Acculader
3	 Accu-cover
3	 All-weather cover t.b.v. Splash

3	 Extra verankering 
t.b.v. Splash Mariner

3	 Stabiliteitsvest
3	 Extra veiligheidsriem
3	 Elektriciteitssnoer
3	 Afstandbediening

Splash
Zwembadlift

Pal
Portable zwembadlift

Art.nr. Omschrijving/situatie Belastbaar tot

PAL Type PAL (standaard situaties) 135 kg
PAL-HILOW Type PAL Hi/Lo 
 (standaard en hogere zwembadranden) 135 kg
PAL-SPA Type PAL Spa (hogere zwembadranden) 135 kg

Art.nr. Omschrijving/situatie Belastbaar tot

SPLASH Splash Standaard 180 kg
SPLASH-HILOW Splash Hi/Lo (standaard 
 & hogere zwembad randen) 180 kg
SPLASH-SPA Splash Spa (hogere zwembadranden) 180 kg
SPLASH-EXTENDED Splash Extended Reach 
 (extra reiklengte) 180 kg
SPLASH-MARINER Splash Mariner (sling i.p.v. stoeltje) 180 kg
 Transfer van steiger in boot
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Pandapool
Zwembadlift

De pandapool zwembadlift is dé ideale mobiele zwem-
badlift. De lift is eenvoudig via de afstandsbediening te 
bedienen en vergt slechts minimale inspanning van de 
bestuurder. De zwembadlift heeft een gewichtscapaciteit 
van maar liefst 150 kg en is uitgerust tot de maximale veilig-
heidsgraad.

3	 Bevat een noodknop
3	 Automatisch remsysteem
3	 Infrarood gronddetectie
3	 Bevat een batterij van 12V
3	 Bevat een vermogen van 24V
3	 2-punts veiligheidsgordel
3	 Hoofdsteun
3	 Afneembare beenhouder

Mogelijke accessoires:

3	 4- of 5-punts veiligheidsgordel
3	 Grondbevestigingddet
3	 Beschermhoes

Art.nr.    Capaciteit

PANDAPOOL      150 kg   

AXS
Zwembadlift

De AXS zwembadlift is de een vaste zwembadlift waarmee 
mensen met een beperking gemakkelijk het zwembad in 
kunnen. De zwembadlift heeft een mooi design, subtiel en 
minimalistisch afgewerkt waardoor de lift op gaat in de 
zwembad omgeving. De zwembadlift wordt op een vast 
punt in de vloer naast het zwembad verankerd en is volledig 
360 graden te draaien. De lift wordt aangedreven door een 
24 volt herlaadbare accu van roestvrijstaal en aluminium. 
Dankzij de krachtige accu en sterke constructie kan de AXS 
lift een gewicht van 136 kilogram kan tillen.

3	 Semi-permanente installatie: badlift kan eenvoudig 
 vewijderd worden uit het ankerpunt
3	 Bedienbaar door de gebruiker of assistent met een water-

dichte afstandsbediening
3	 24V herlaadbare accu
3	 360 graden rotatie rond ankerpunt
3	 Vervaardigd van roestvrijstaal met poedercoating en 

aluminium

Mogelijke accessoires:

3	 Armleuning
3	 Stabilteitsgordel
3	 Beschermingshoes
3	 Draadloze afstandsbediening
3	 Wervelplank hulpstuk

Art.nr.    Capaciteit

ZW-AXS        136 kg   

Levering exclusief draadloze afstandbediening.

Veilig, duurzaam, betaalbaar en voldoet aan alle veiligheids- 
voorschriften. Ook heeft het Bidetsysteem een lange 
levensduur en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Blooming R770
Bidetsysteem

Blooming NB-660D
Bidetsysteem

Art.nr. Omschrijving                             Belastbaar tot

A80040 Blooming R770 150 kg
Art.nr. Omschrijving                             Belastbaar tot

A80060 Blooming NB-660D 150 kg

Levering inclusief draadloze afstandsbediening 
met wandmontageplaat.

Veilig, duurzaam, betaalbaar en voldoet aan alle veiligheids- 
voorschriften. Ook heeft het Bidetsysteem een lange 
levensduur en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

•  Bidet Functie
•  Lady Douche
•  Voorverwarmde lucht
•  Aluminium coated Anti 

bacteriële sproeikop!
•  Regelbare waterdruk
•  Instelbare watertemp.
•  Automatisch zelfreini-
 gende sproeikoppen
•  Verwarmde zitting
•  Massage pulsatie

•  Soft close zitting
•  Soft close bril
•  Energie besparingsfunctie
•  Zelfdiagnose
•  Gebruikers sensor 
•  Oscillerende sproeikop 

voor optimale reiniging 
•  Perfecte pasvorm voor 

ieder toilet
•  LED NightLite
• Afstandsbediening 

•  Bidet Functie
•  Lady Douche
•  Voorverwarmde lucht
•  Aluminium coated Anti 

bacteriële sproeikop!
•  Regelbare waterdruk
•  Instelbare watertemp.
•  Automatisch zelfreini-
 gende sproeikoppen
•  Verwarmde zitting
•  Massage pulsatie

•  Soft close zitting
•  Soft close bril
•  Energie besparingsfunctie
•  Zelfdiagnose
•  Gebruikers sensor 
•  Oscillerende sproeikop 

voor optimale reiniging 
•  Perfecte pasvorm voor 

ieder toilet
•  LED NightLite
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Belangrijk voordeel van de Aerolet toiletlift is de aanpasbaar-
heid aan de gebruiker. Zo wordt de Aerolet toiletlift afgesteld 
op de onderbeenlengte van de gebruiker en op de mate van 
rompstabiliteit. Uitgaande van een normale opsta-beweging, 
biedt de Aerolet toiletlift de ideale ondersteuning om deze be-
weging te bewerkstelligen. Hierbij wordt de romp voorwaarts 
bewogen en het zwaartepunt boven de voeten gebracht, ter-
wijl knie- en heupgewricht zich synchroon strekken.

3	 Optimale ondersteuning van de normale opstabeweging
3	 Stabiele zithouding door continue contact met de vloer
3	 De normale (diepe) zithouding bevordert de defecatie
3	 Armsteunen (evt. opklapbaar) zijn in hoogte verstelbaar
3	 Te combineren met Blooming bidetsysteem
3	 Eenvoudig in gebruik
3	 Geschikt voor standaard en verhoogde toiletpot

De Solo stelt gebruikers met een be-
perkte mobiliteit in staat om zelfstan-
dig, veilig en moeiteloos het toilet te 
gebruiken. De toiletlift is ideaal voor 
mensen die moeite hebben metop-
staan en zitten. Denk hierbij aan men-
sen met: multiple sclerose, osteotomie 
of reumatoïde artritis, een heuppro-
these, hartproblemen en overgewicht. 
Daarnaast vermindert de Solo ook de lichamelijke lasten die 
verzorgers ondervinden bij toilethulp aan patiënten.

3	 De toiletlift wordt voorzichtig en comfortabel van een 
natuurlijke staande positie naar een zitpositie gebracht

3	 Moderne uitstraling die discreet past in de badkamer
3	 Gemaakt van glad, afwasbaar materiaal dat makkelijk 

schoon te maken is
3	 Eenvoudige montage en demontage
3	 Geschikt voor gebruikers en toiletten van verschillende 

hoogten
3	 Neemt mantelzorgers werk uit handen en vermindert 

lichamelijke lasten bij toilethulp
3	 Ook verkrijgbaar zonder armleuningen

Art.nr. Omschrijving                             

AER-02 Aerolet toiletlift type SF
AER-43, 44, 45, 46 Verhogingset voor plaatsing op verhoogde 
 toiletpotten (keuze uit 2, 4, 6 en 10 cm)
AER-36/37 Opklapbare armsteun (links/rechts)

Art.nr. Omschrijving                             

MK2LSUK Met armen (bedieningselement links) 160 kg
MS2RSUK Met armen (bedieningselement rechts) 160 kg

Airolet Type SF
Toiletlift

SOLO
Elektrische toiletlift

Bidets Toiletliften

3	 Opklapbare douchezitjes met afgeronde vormen
3	 Comfortable zachte zitting & rugleuning
3	 Standaard voorzien van steunpootjes
3	 Belastbaar tot 158 kg
3	 Wit frame met lichtgrijze polstering

3	 Opklapbare douchezitjes met afgeronde vormen
3	 Comfortable zachte zitting & rugleuning
3	 Standaard voorzien van steunpootjes
3	 Levering inclusief extra paar steunpootjes
3	 Belastbaar tot 253 kg.
3	 Wit frame met lichtgrijze polstering

2000 series
Douchezitje

Art.nr. Omschrijving                             Diepte Breedte

02000P Opklapbaar douchezitje compact 36,5 cm 38 cm
02010P Opklapbaar douchezitje standaard 41,5 cm 46 cm
02130P Opklapbaar douchezitje met
 rug- en armleuning 48,5 cm 59,2 cm

Art.nr. Omschrijving                             Diepte Breedte

04270P Douchezitje standaard 58,5 46 cm
04200P Douchezitje U-vorm 48,6 46 cm
04230P Douchezitje met rugleuning 58,5 46 cm
04240P Douchezitje met rugleuning 
 extra breed 58,5 58 cm
04260P Douchezitje U-vorm met rugleuning 57,6 58 cm

4000 series
Douchezitje
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De Seahorse Plus douche- en toiletstoel is volledig verstel-
baar en ondersteunend, de toiletstoel kan boven het toilet 
geplaatst worden of er kan gebruik gemaakt worden van 
een verwijderbare toilet-emmer. Deze douche- toiletstoel 
is kantelbaar, dit zorgt ervoor dat het douchen en baden 
soepel en zonder moeite verloopt.

Lichtgewicht aluminium frame; Inclusief kunststof toile-
temmer; Voetensteunen hoogte verstelbaar, zwenkbaar en 
afneembaar; Opklapbare armleuningen makkelijke zijwaart-
se transfers; Achterwielen met remfunctie. Zelfrijder extra: 
In hoogte verstelbaar.

Seahorse
Toiletstoel (verrijdbaar)

Flora
Douche-toiletstoelen

Art.nr.  Belastbaar tot Zithoogte

HCN72012 63,5 kg 100 cm

 Zelfrijder Verrijdbaar

Art.nr. Kleur Belastbaar tot Zithoogte

Flora type zelfrijder 125 kg 50 - 54 cm
Flora standaard, verrijdbaar 125 kg 50 - 54 cm

Butler
Kledinglift

Butler is een in hoogte verstelbare kledingstang / Gardero-
belift, bediend via een afstandsbediening. De kledingstang 
gaat omlaag en omhoog in een boogbeweging en is voor-
zien van een anti-collision safety stop-functie. Discreet en 
zeer stil, de Butler is ideaal voor zittende gebruikers of voor 
mensen met een beperkte mobiliteit / bereik.

3	 Kan eenvoudig worden ingepast in nieuwe of bestaande 
kasten

3	 Eenvoudig in de kast geplaatst
3	 Verlaagt kleding uit de kledingkast binnen handbereik
3	 De motorunits nemen weinig ruimte in beslag
3	 Keuze uit handbediening via kabel of afstandsbediening
3	 Stijlvol en discreet ontwerp
3	 Zeer stille motore 
3	 Geïntegreerde veiligheidsstop bewegin bij botsing

Art.nr.  Breedte (min/max)  Capaciteit

HCBUTLER720  54,5/156,8 cm     30 kg     
HCBUTLER722  54,5/156,8 cm     30 kg

Douchezitjes Toilet- douchestoelen en diverse liften

De sta-op liften zijn een efficiënt en kostenbesparend 
hulpmiddel voor medewerkers in de zorg en partners 
Van personen met een handicap. De sta-op lift is een 
hulpmiddel om mensen die gevallen zijn op een relatief 
eenvoudige manier weer in zitpositie te helpen, zonder 
daarbij de rug te zwaar te belasten. Door de compacte 
afmetingen van het opgeblazen kussen is de sta-op lift 
goed bruikbaarin kleinere ruimtes, zoals douche- en 
toiletruimtes.

3	 Portable systeem, geschikt voor gebruik in binnen- 
 en buitensituaties en op verschillende verdiepingen
3	 Voorkomt overbelasting van de rug en nek
3	 Eenvoudig in gebruik en bediening
3	 Lichtgewicht; makkelijk mee te nemen
3	 Snel opblaasbaar met de compressor met accu
3	 Elk belastbaar tot maar liefst 450 kg (Camel tot 320 kg)

Camel & Elk
Sta-op lift

Art.nr. Omschrijving  Belastbaar tot  Kussen Compressor

HK3001 CAMEL sta-op lift 320 kg 6,6 kg 6 kg
HE0033 ELK sta-op lift 450 kg 3,6 kg 6 kg

 Camel
Elk
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Art.nr.                             Diepte Breedte

HI415-01  63,5 cm 65 cm
HI415-03  69,5 cm 65 cm
HI415-10  69,5 cm 65 cm
HI415-11   58,9 cm 65 cm
HI415-15  69,5 cm 65 cm
HI417-01  61,2 cm 71,5 cm
HI417-03  67,2 cm 71,5 cm
HI417-10  67,2 cm 71,5 cm
HI417-11  56,6 cm 71,5 cm
HI417-15  67,2 cm 71,5 cm
HI433-01 64,6 cm 62 cm
HI433-03 70,6 cm 62 cm
HI433-10  70,6 cm 62 cm
HI433-11  60 cm 62 cm
HI433-15  70,6 cm 62 cm

Art.nr. Omschrijving                             Belastbaar tot  Zithoogte

HB0120 Bathing Cushion badlift 150 kg 40 cm

De Design Line wastafellift heeft een elegant design en 
is gemakkelijk te reinigen. De spiegel en de verlichting 
volgen elke beweging van het liftsysteem en alles is 
netjes weggewerkt.

Specificaties:
3	 Handbediening met spiraalkabel 
3	 Spiegeldikte 4 mm incl. bevestigingsklemmen
3	 Verlichtingsunit met 3 spots (zonder schakelaar)
3	 Mengkraan met een lange bedieningshendel
3	 Flexibele aan- en afvoerslangen .
3	 Diepte wastafel: 60,0 cm
3	 Totale diepte: 72,0 cm

De Bathing Cushion badlift laat u geheel tot op de bodem 
van het bad zakken. Ook de lucht in de rugleuning verdwijnt, 
waardoor de beenruimte gelijk blijft. Na het baden tilt het 
kussen u rustig en gelijkmatig weer uit bad.
Door de badlift niet geheel leeg te laten lopen creëert u een 
zachte ondergrond en daardoor meer comfort in uw bad.

Specificaties:
3	 Compressor op accu’s, hierdoor is de lift veiliger 
 in gebruik
3	 Ruim kussen klemt tussen de badranden, biedt 
 meer stabiliteit
3	 Eenvoudig in bad te plaatsen met zuignappen
3	 Geschikt om mee op reis te nemen
3	 Standaard geleverd inclusief handbediening, 
 voorzien van zuignappen voor het vastzetten op 
 de badrand of muur

Design Line
Wastafellift

Bathing Cushion
Badlift (40 cm)

Diverse liften Diverse liften

Baselift
werkbladlift

Verti
Keuken lift

De lift kan afzonderlijk of samen met een bovenkast lift van 
HomeCare Innovation BV worden gebruikt om de keuken 
volledig aan te passen. Onder het werkoppervlak blijft 
ruimte open voor knieën en benen. Installaties onder het 
aanrechtoppervlak (motoren, water, afvoer) kunnen worden 
verborgen door telescopische afdekplaten die de hoog laag 
keuken een aantrekkelijk uiterlijk geven.

3	 Kan worden uitgerust met laden, kookplaat en wastafel
3	 30 cm hoogteverstelling
3	 Regelbare diepte, 56 - 58 cm van de muur
3	 Frame in aluminium bereid
3	 Elektronisch en motorsysteem “Plug and Play”
3	 Veiligheidsstrip bedekt de voorkant onder het werkblad
3	 Beugels en schroeven voor installatie van fronten en 

bovenplaat zijn bij de levering inbegrepen

VERTI is een elektrisch systeem dat kastplanken snel en ge-
ruisloos naar of van het werkoppervlak omhoog en omlaag 
brengt. De inhoud van de kast is toegankelijk zonder de deur 
te hoeven openen. Wanneer het wordt neergelaten, wordt 
een gedeelte van het werkblad vrijgelaten voor de planken. 
De beweging kan op een optionele hoogte worden gestopt.

3	 Verlaagt het opbergrek verticaal tot het bovenste bord
3	 In neergelaten ruimte is er vrije ruimte op het werkblad
3	 Geïnstalleerd in een nieuwe of bestaande kast
3	 Veiligheidsplaat stopt het neerlaten als het in contact 

komt met een object op het onderligende oppervlak
3	 Bedieningsknop
3	 Veiligheidsschakelaar
3	 Motorkap met ingebouwde veiligheidsschakelaar

Art.nr. Omschrijving    Dikte

HI6300-59100 Wandgemonteerd      40 mm     
HI6300-109180 Vloergemonteerd      40 mm
HI6300H Wandgemonteerd      103 mm
HI6300H-59100 Vloergemonteerd      103 mm

Art.nr.  Breedte (min/max)   Hoogte (min/max)

HCDIAGO504  40/100 cm     70/110 cm     
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De unieke benenlift MK3 helpt personen met beperkte 
kracht in de benen zelfstandig het bed in te stappen. Het 
frame van de benenlift heeft afgeronde vormen en een ge-
integreerde handgreep ter ondersteuning. De benenlift kan 
op praktisch ieder bed worden gemonteerd. Montage neemt 
slechts enkele minuten in beslag en hier zijn geen gereed-
schappen voor nodig.

3	 Eenvoudig in gebruik
3	 Bredere benensteun is optioneel leverbaar
3	 Geïntegreerde handgreep met afgeronde vormen
3	 Leverbaar in een linkse of rechtse versie, afhankelijk 
 van de positie van het bed

MK 3
Benenlift

Art.nr. Omschrijving Type

A30001-L Benenlift MK3 Links
A3000-R Benenlift MK3 Rechts
A3001-L Brede beensteun (voor type links)
A3001-R Brede beensteun (voor type rechts)

Diverse liften Diverse liften

Verpleegbed type Mobilia heeft een uniek draaisysteem, 
waardoor de transfer in en uit bed wordt vergemakkelijkt. 
De rugleuning, het voetendeel en de draaibeweging zijn 
elektrisch verstelbaar. In zijn totaliteit is het Mobilia bed 
de optimale oplossing voor een scala van de meest 
uiteenlopende verplegingsbehoeften.

3	 Sta-op functie
3	 Lighoogte elektrisch verstelbaar van 40 tot 80 cm 
 (type Casa zelfs vanaf 30 cm)
3	 Eenvoudige bediening
3	 Fraaie houtkleurige ombouw
3	 Duitse kwaliteit
3	 Verkrijgbaar in 3 verschillende varianten
3	 Mobilia Casa is onderrijdbaar met tillift
3	 Leverbaar in 5 verschillende kleuren (eiken-, noten-, 
 kersen-, esdoorn- en beukenhout)

Mobilia
Verpleegbed

Art.nr.  Capaciteit

Mobilia Casa  100 kg
Mobilia Integra  100 kg
Mobilia Cura  100 kg
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Het Venice verpleegbed is het ideale verpleegbed voor het 
eenvoudig in- en uit bed stappen. Dankzij de unieke lift-
beweging wordt u doormiddel van een afstandsbediening 
vanaf een liggende positie doormiddel van het liftsysteem in 
het bed in een bijna volwaardige sta positie geplaatst.

Het uit bed stappen is voor vele ouderen en gehandicapten 
nog nooit zo makkelijk geweest. U stapt in- en uit bed vanaf 
de voetkant van het bed, dankzij deze liftbeweging wordt 
naast het opstaan de transfer naar bijvoorbeeld een rolstoel 
of een rollator ook een stuk gemakkelijker.

3	 Sta-op functie
3	 Elektrische achteruitrij mogelijk
3	 Buigingshoek van knieën 0 tot 38º
3	 Kantelhoek bovenbeensteun 0 tot 15º
3	 Elektrische rugleuning 0 tot 74º
3	 Voetkantelhoek 0 tot 17º
3	 Eenvoudige bediening
3	 Eenvoudig verrijdbaar zonder gereedschap

Dit innovatieve verpleegbed is een modern bed met de 
unieke eigenschap dat het ligoppervlak zeer laag op de 
grond ingesteld kan worden, met als voordeel dat het in 
situaties waarbij iemand ui bed kan vallen zware letsel 
zoveel mogelijk wordt beperkt. De rugsteun biedt in de zit en 
ligpositie ruim voldoende ondersteuning om doorligplekken 
te voorkomen.

3	 Kan ligoppervlak zeer laag op de grond instellen
3	 Hoofd- en voet borden makkelijk te verwijderen
3	 Ligt van gewicht 
3	 Makkelijk op te vouwen
3	 Speciale trolley voor het transporteren beschikbaar
3	 Met een slaap oppervlak van 200x90 cm

Venice
Verpleegbed

XD2
Verpleegbed

Art.nr.  Capaciteit

HC-YSALYDE-FE  225 kg

Art.nr.  Lengte Breedte Hoogte

HCXD2-CLASSIC-90 210 cm    97 mm 26/73 cm  
HCXD2-ALIOS         210 cm 97 mm 22/73 cm
HCXD2-ALIOS20         210 cm 97 mm 20/73 cm   
HCXD2-VALENCAY-90         210 cm 97 mm 20/73 cm  

Verpleegbedden Verpleegbedden

Bedleuning
Slaapkamer

Bed/stoel tafel
Slaapkamer

Maak uw avonden en ochtenden veel gemakkelijker en vei-
liger met de op te vouwen makkelijk passende Bed Leuning, 
ontworpen om u te ondersteunen bij het in- en uit stappen 
van uw bed. Hetinnovatieve opvouwbare ontwerp betekent 
dat het plat kan worden vervoerd. Glijdt gemakkelijk tussen 
uw matras en bed basis, het heeft geen bandjes nodig om 
het te bevestigen en het ergonomische handvat biedt u een 
comfortabele grip.

3	 Ondersteund u bij het in en uit bed stappen
3	 Klemt tussen uw bed en matras voor een stevige stand
3	 Makkelijk op te vouwen om te verplaatsen of vervoeren
3	 Ergonomisch gevormde handvat is eenvoudig en comfor-

table aan de handgrip

Eenvoudig zonder gereedschap in elkaar te zetten na ont-
vangst, de bed/stoel tafel is volledig in hoogte verstelbaar 
naar persoonlijke voorkeur, daarnaast is de tafel tot 45° kan-
telbaar. Ideaal hulpmiddel voor tijdens het eten of drinken in 
bed of op een stoel.

3	 In hoogte verstelbaar
3	 Kan makkelijk verplaatst worden d.m.v. wieltjes die vast-

zitten aan de onderkant van de tafel
3	 Er word gebruik gemaakt van een ribbel patroon dat 

knoeien met eten en drinken moet voorkomen
3	 De tafel kantelt tot 45 graden
3	 Het product is ook voorzien van een stalen frame

Art.nr.  Hoogte Capaciteit

HCP42809  52,7 cm 127 kg
HCM48192  51,5 cm 160 kg

Art.nr.  Hoogte Oppervlak

HCM15691  52 - 82 cm 53 x 40 cm
HCM66832 70 - 90 cm 83 x 40 cm
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De verschillende types glijplanken vergemakkelijken de 
transfer vanuit een bijvoorbeeld een rolstoel naar een 
douchestoel. De glijplank vormt hierbij een brug tussen de 
twee stoelen. Om de transfer verder te vergemakkelijken 
zijn bepaalde types uitgevoerd met een draaischijf. Onder-
staande tabel is een overzicht van de verkrijgbare types en 
bijbehorende specifi caties.

Beasy & Glideboard
Transfer- / glijplank

Art.nr. Omschrijving                             Lengte

A80910 Silver glijplank M 68 cm
A80910 Silver glijplank L 85 cm
A80903 Bananashape glijplank 68 cm
A80904 The Great glijplank 80 cm
A80905 The Biggest glijplank 100 cm

Art.nr. Omschrijving Lengte Belastbaar tot Gewicht Diameter

A80900 Beasy Trans  102 cm 200 kg  2,9 kg 30 cm
A80901 Beasy Glyder 80 cm 200 kg  2,5 kg 25 cm
A80902 Beasy II 68 cm 200 kg  2,0 kg 30 cm

The Biggest glijplank Bananashape glijplank The Great glijplank

Silver glijplank

Beasy Glyder

Beasy Trans

Bedleuning en tafels Transferplanken

Super grip handvat
Wandbeugel

Grijpaal
Wandbeugel

Gebruik maken van uw badkamer in vol vertrouwen dankzij 
de Super Grip handvat. Ideaal voor naast uw toilet, bad of 
douche, dithandige handvat biedt u essentiële stabiliteit 
als hetover je dagelijkse routine gaat. Met een gemakkelijk 
oppervlakte grip, gewoon op de muur hechten met haar 
twee sterke zuignappen en functies kleur indicatoren voor 
extra beveiliging.

3	 Meeneembare ondersteuningsdienst
3	 Grote stabiliteit dankzij sterke zuignappen
3	 Gemakkelijk handvat grip
3	 Ideaal in badkamers of keukens
3	 Ideaal voor reizen
3	 Zeer sterke zuignappen
3	 Eenvoudig op de muur te zetten en er vanaf te halen 

dankij de drukschakelaars

3	 Subtiele kleur maakt de bar te mengen in zijn omgeving
3	 Volledig weersbestendig
3	 Unieke slip weerstand ringen

Grijppaal met zwenkbare handgreep die elke 45 graden vast 
klikt. De handgreep is op 4 verschillende hoogtes vast te 
pakken en kan in vrijwel elke ruimte geïnstalleerd worden. 
Ideaal voor onder andere in de badkamer.

Art.nr.  Lengte Capaciteit

HCM18473  41,5 cm 70 kg
HCM00274  30 cm 95 kg

Art.nr.  Hoogte Capaciteit

PEAR  2 - 3 m 136 kg

Art.nr.  Lengte Capaciteit

HCM20259 45 cm 160 kg

Wandbeugel voor buiten

Beasy II
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Geribbeld
Wandbeugel

Airwheel
Elektrische rolstoel

Biedt hulp en extra ondersteuning bij onder andere het in- 
en uitstappen of staan in een bad / douche. Goede houvast 
bij dagelijkse activiteiten. Makkelijk in gebruik bij opstaan en 
bij het beklimmen van trappen. 

3	 Biedt extra ondersteuning
3	 Gegroefde ontwerp voor betere grip
3	 Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
3	 Cirkelvormige flens bedekt bevestigingen
3	 Verkrijgbaar in diverse maten en kleuren

Deze zeer geavenceerde opvouwbare en draagbare gemoto-
riseerde elektrische rolstoel met afstandsbediening, joystick 
en bijhorende telefoon applicatie is hét paradepaardje onder 
de hedendaagse elektrische rolstoelen. De slimme rolstoel 
is eenvoudig bestuurbaar doormiddel van de bijgeleverde af-
standsbediening en is vanaf de afstandsbediening met één 
druk op de knop eenvoudig opvouwbaar. 

3	 Bestuurbaar doormiddel van de afstandsbediening, de 
joystick op de rolstoel en op de mobiele app

3	 De elektrische rolstoel kan deels opgevouwde staat een-
voudig op afstand uw auto of bus ingeladen worden

3	 Gebruiksvriendelijk ontwerp
3	 Verwisselbare joystickbesturen, voor zowel linkshandige 

als rechtshandige personen
3	 Verstelbare antislip voetsteunen
3	 Wasbare zitkussen met rugleuning
3	 Voorzien van een veiligheidsgordel
3	 Lichtgewicht aluminium frame

Art.nr.  Lengte Capaciteit

HCf19467  30 cm 95 kg

Art.nr.  Snelheid Oplaadtijd Capaciteit

HC-H3S/T  6 km/h    5 uur 130 kg  
HC-H3P           6 km/h 7 uur 120 kg     

Wandbeugels en grijstokken Wandbeugels en elektrische rolstoelen

Taima
Rollator

Gepard
Rollator

Art.nr.  Gewicht Capaciteit

HC200107   8,2 kg 150 kg
A80901  5,5 kg 150 kg

Deze rode lichtgewicht rollator weegt slechts 8,2 kg en is 
dankzij zijn extra grote wielen en lichtbanden met een ruw 
profiel ideaal voor buitengebruik, ook op grof of hobbelig 
terrein. De rollator is opvouwbaar en kan hiermee eenvou-
dig meegenomen worden in de auto. De rollator kan met of 
zonder extra brede rugband geleverd worden.

3	 Kantelhulp
3	 Zachte ergonomische handvatten
3	 Zachte extra grote banden met ruw profiel
3	 Bevat een stokhouder en een boodschappen nettas

De Gepard rollatoren hebben een antractiet grijs aluminium 
frame die eenvoudig op te vouwen is om er voor te zor-
gen dat de rollatoren niet te veel ruimte in beslag nemen 
wanneer deze niet gebruikt wordt. De rollatoren heben 
een extra vakje aan de zijkant om eventuele krukken in te 
kunnen plaatsen. Verder beschiken de rollatoren over een 
rugleuning en een handig afneembare tas die gebruikt kan 
worden als boodschappentas. De rollatoren zijn voor zowel 
binnen als buiten te gebruiken en de handvaten zijn eenvou-
dig tot de juiste in te stellen. De rollatoren zijn uitgerust met 
2 vergrendelbare remmen aan de achterwielen.

Art.nr. Omschrijving Hoogte Breedte Capaciteit

HC312302 Leopard 74/102 cm    60 cm 150 kg  
HC312201         Tiger 95/120 cm 62 mm 150 kg    
HC312307         Buffalo 74/102 cm 69 mm 200 kg   
312374         Lion 90/112 cm 68 mm 200 kg   
312401         Gepard 74/102 cm 60 mm 150 kg   
HC312410         Jaguar 83,5/94,5 cm 54,5 mm 100 kg   
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Douche/bad stoel
Obesitas

XL Toiletstoel
Obesitas

Biedt ondersteuning voor mensen die niet stabiel staan of 
minimale houvast hebben. De douche stoel vergemakkelijkt 
de dagelijkse hygiëne voor zware patiënten, door-middel van 
zijn lage gewicht en extreme stabiliteit. Het heeft een sterke 
stale frame. Daarnaast is de douchestoel uitgerust met 
antislip pootjes voor extra gebruiksveiligheid.

3	 Makkelijk in huis te gebruiken
3	 Extra brede zitting
3	 Met arm en rugleuning
3	 In hoogte verstelbaar

Verhoogd de toilet en zorgt voor maximale ondersteuning 
tijdens het zitten. Royaal ontworpen en hoger dan uw regu-
liere wc-bril, de Extra brede vloer vaste Mowbray wc-bril & 
Frame is geschikt voor uw bariatrische toilet. Voor een tota-
le gemoedsrust en stabiliteit moet de toiletstoel in de vloer 
geschroefd worden. Deze sterke ondersteunende wc-bril 
maakt het op en afstappen van uw toilet veel gemakkelijker, 
dankzij de hoogte.

3	 Biedt extra ondersteuning
3	 In hoogte verstelbaar
3	 Met schroeven vast te maken aan de grond
3	 Verfijnd materiaal
3	 Makkelijk schoon te houdenArt.nr.  Hoogte  Oppervlak  Capaciteit

HCL96749  48 - 63,5  48 x 33 cm  254 kg
Art.nr.  Hoogte  Oppervlak  Capaciteit

HCL96749  40 - 55 cm  40 x 50 cm  254 kg

Rolstoelen Obesitas

Toiletbril
Obesitas

Toiletbeugels RVS
Toilet hulpmiddelen

Een grote toiletbril speciaal gemaakt voor mensen met 
overgewicht.

3	 Grotere diameter dan een normale bril
3	 Ideaal voor zwaardere personen
3	 Gemaakt van kunststof

Effectieve en economische oplossing in vergelijking met 
andere toilet verhogers, uitermate eenvoudige installatie

3	 Effectieve en economische goede oplossing.
3	 Gemakkelijk met u mee te nemen.
3	 Verhoogd uw zitting met 7,5 cm.

Deze opklapbare toiletbeugel set is het ideale hulpmiddel 
voor extra ondersteuning op het toilet. Wanneer u zich niet 
helemaal stabiel meer voelt bij het opstaan of gaan zitten 
op het toilet bieden deze beugels zeker uitkomst. De beugel 
is eenvoudig en zonder benodigdheid van gereedschap 
te installeren, u hoeft niet in het toilet te gaan boren. De 
beugels beschikken over een maximaal gebruikersgewicht 
van maar liefst 150kg! Kan worden gebruikt in combinatie 
met het NB-R1060 bidetsysteem of op een normale wc 
bril. Geheel vervaardigd uit RVS, voorzien van gepolsterde 
armsteunen. Word vastgeklemd tussen de pot en de bril of 
het bidetsysteem.

3	 Tussenbreedte armsteunen van 49 cm
3	 Armsteun breedte van 5 cm
3	 Stang diameter van 22 mm
3	 Bevestigingsgaten van 15,5 cm hart op hart
3	 Armsteun kussens gemaakt van polyurethaan
3	 Toiletbeugels gemaakt van gepolijst RVS

Art.nr.  Breedte  Lengte  Capaciteit

HCM83623 46 cm  46 cm  450 kg

Art.nr.    Hoogte  Capaciteit

HCF25145    7,5 cm  190 kg

Toiletverhoger
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